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I församlingen finns följande kyrkor:

Arlövs kyrka

Burlövs gamla kyrka
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Församlingsinstruktionen består av två delar: ett PASTORALT PROGRAM och en FORMALIADEL

1. DET PÅSTORÅLÅ PROGRAMMET
Det pastorala programmet utgörs av en omvärldsbeskrivning samt en programförklaring
för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.
För hjälp: Se Vägledning för arbetetmed församlingsinstruktionen

Församlingens omvärld

1. Beskrivning

Burlövs församling omfattar samma område som Burlövs kommun, dvs
orterna Arlöv och Åkarp samt viss Iandsbebyggelse. Många
kommuninvånare pendlar till arbete, skola och utbildning, kultur och nöjen,
såväl till Malmö och Lund som till samhälleni Burlövs närhet; Lomma,
Staffanstorp m fl.
Burlöv har ett strategiskt läge i Öresundsregionen vilket gör att
företagsverksamhet gynnas, och många pendlar också in till arbete i

Burlöv. Stora arbetsplatser är Burlövs Center och Stora Bernstorp, skolor
och förskolor, Akzo Nobel samt många småföretag.
l kommunen finns 19 förskolor, sju skolor för låg- och mellanstadiet, tvâ
högstadieskolor, samt ett par fristående gymnasieprogram. En del barn
pendlar redan i grundskolan till friskolor, främst i Lund och flertalet
ungdomar pendlar till gymnasium i Malmö eller Lund.
Burlövs kommun präglas av goda kommunikationer, som förbättras när
projekt Fyrspåret Malmö-Lund är klart årsskiftet 23/24. Då får Arlöv en
pendlarstation med bussförbindelser till närliggande kommuner och
tågstation för såväl Pågatåg som Öresundståg, med bl a tio-minuters trafik
till Köpenhamn.
Det pågår en omfattande utbyggnad i kommunen som innebär att
tätorterna byggs samman och de olika delarna av Åkarp knyts samman. Ett
nytt område, Kronetorpsstaden, växer upp. Vid stationen i Arlöv byggs ett
nytt centra med bostäder, affärer och torgyta. Under kommande
tioårsperiod planeras för utbyggnad med ca 3000 bostäder, nya för- och
grundskolor, nytt badhus, ny idrottshall samt lokaler för företagsverksamhet
och handel. År 2020 har Burlövs kommun 20.063 invånare. Medelåldern är *

39,4 år och det bor lika många män som kvinnori kommunen. 43,4 % är
enpersonhushåll och 47,9 % är sammanboende med eller utan barn.
Flertalet, 13.299 personer, bori Arlöv, 6.388 bor i Åkarp och 344 personeri
övriga delar av kommunen.
Enligt kommunens beräkningar kommer invånarantal 2029 att vara 26.858
personer, varav 19.276 i Arlöv, 7160 i Åkarp och 387 i övriga kommunen.
Inflyttningen sker alltså fia i Arlövsdelen. Prognosen innebär fler barn vilket
är en viktig faktor i planering av församlingens verksamhet.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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Prognos för förändring:
l

* 0-5 år 6-15 16-24 25-64 65+ Totalt
i

,År20201682 2714 2078 10.243 3346 20.063
År20241915 3109 2486 11.574 3533 22.617

|

År2029 2312 3674 3155 13.840 3877 26.858 i

Befolkningen i Burlöv representerar socioekonomiskt en stor mångfald. En i

hel del har god ekonomi och är väletablerade på arbetsmarknaden. Andra
lever med knapp ekonomi eller under svåra sociala omständigheter.
Medelinkomsten är 24.933 (jmf Sverige 28.700). De flesta som flyttar till
kommunen är mellan 25-44 år (samt 0-5 år) och de som flyttar ut är
ungdomar, 19-24 år. Befolkningen utgörs av en etnisk, kulturell och religiös
mångfald. År 2020 var 32,7 % av invånarna födda utomlands (jmf Sverige
19,7 %). 7994 personer var medlemmari Svenska kyrkan (41, 4 %). Om
inflyttningen blir den förväntade och kyrkotillhörigheten fortsatt ligger på ca
40% innebär det 10.743 medlemmar är 2029.

Det finns inga andra kristna samfund med egna lokaler i Burlöv. En del
invånare i Burlöv tillhör katolska eller ortodoxa kyrkor, baptistiska samfund
alternativt mellanösterns katolska kyrka, kristna med ursprung i bl a Irak.
En del av dessa deltar frekvent i gudstjänster och verksamheter i Burlövs
församling och vid enstaka tillfällen har ekumenisk gudstjänst firats i

samverkan med den sistnämnda gruppen. l tätorten Arlöv finns två
muslimska föreningar, varav församlingen har viss kontakt med den ena, l

Biet. i Arlöv ligger även huvudkontoret för scientologema i Malmö. '

Religiös mångfald kan vara berikande men kan även medföra att det
uppstår spänningar i samhället. Konflikter i världen avspeglar sig i den
svenska vardagen och tillsammans med olika kulturmönster och
värderingar kan detta ge upphov till främlingsrädsla. I skolan (inklusive SFI)
sker ett arbete med grundläggande värderingar i det svenska samhället
(allas lika värde, jämställdhet, demokrati, barns rättighet, religionsfrihet och
yttrandefrihet m m.). l detta arbete deltar medarbetare i Burlövs församling
på olika sätt. Medarbetare i församlingens ingår även i nätverk för
samverkan i kommun, t ex med skolor och polis.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg

4 i]
é?

W



2. Utmaningar och möjligheter

När tätorterna byggs samman och gränserna suddas ut ökar möjligheten i

att hålla samman församlingen. Ambitionen är att sträva efter enhet och *

samtidigt inse att det ibland kan vara olika i respektive del av församlingen.
Inflyttningen utmanar.

Det behövs många mötesplatser, både i församlingens lokaler och på i

andra håll, liksom på sociala medier, tex tillfällig närvaro på det nya ,

stationstorget i form av cafévagn. Information ska spridas till nyinflyttade, i

företag, skolor, föreningar etc, så att nyfikenheten för Svenska kyrkan
väcks. Det generationsskifte som uppstår när pensionärer flyttar från i

villorna och ersätts av barnfamiljer utmanar till utveckling av verksamheten
för barn och familj.

Ambitionen är att alla ska känna sig välkomna att fira gudstjänst i Burlövs
församling. Gudstjänsterna ska ha ett relevant tilltal och vara en möjlighet
för nya gudstjänstfirare att känna sig för samtidigt som söndagens
gudstjänst blir alltmer känd och älskad.
Församlingen ska missionera och göra Jesus känd bland alla medlemmar
och visa på möjligheten att hitta en trygg förankring i kristen tro och
gemenskap. Samtidigt är utmaningen att nå de som inte har någon religiös
tillhörighet. Information och inslag i gudstjänsten på flera språk bör öka. Det
behövs verksamheter såväl där långa relationer och gemenskap kan
byggas och mer tillfälliga arrangemang, för den som inte vill binda upp sig i

regelbundet. Konceptet Kyrksöndag är en sådan möjlighet.

Vissa spänningen i samhället kan bero på att en del ("härfödda") inte alltid
är medvetna om sin religionstillhörighet, medan den spelar större roll hos
de som flyttat till Sverige. Det gäller såväl kristna som de med annan
religiös tillhörighet. En utmaning är att synliggöra församlingens förmåga att
hantera religiösa frågor och visa på möjligheter till religionsöverskridande '

gemenskaper. Församlingen vill vara en aktör i samhället, inte minst i .

skolorna, som bidrar såväl till samtal som i social omsorg om människor !

som bor, arbetar och vistas i Burlöv.

Församlingen fortsätter arbeta med hållbarhet och miljö. Värmesystem byts
ut till bättre alternativ ur hållbarhetssynpunkt. Miljöarbetet är i fokus på
kyrkogården och i förskolan, som är Grön Flagg certifierad och
församlingens miljögrupp arbetar med miljödiplomering.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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Programförklaring

1. Identitet
l

iLåt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. l

Visa mig den väg jag ska gå, jag sätter mitt hopp till dig. Ps 143:8 i

1 Burlövs församling vill vara en plats för möten med Gud och mellan *

människor, i gudstjänst och vid måltidsborden. Möten som gör skillnad, där:
i

- medmänsklighet och omsorg värnas.
- det finns möjlighet till nyfikenhet och växande.
- hoppet om en framtid hålls levande.
- gemenskap kan uppstå och fördjupas. *

- samtal ger möjlighet till nya perspektiv.
- vi tillsammans kan växa i tro och tillit till Gud som vi lärt känna genom
Jesus Kristus.
Gudstjänsterna är centrala mötesplatser i församlingen. Här manifesteras
Guds närvaro och trofasthet i sång och musik, i bön och tystnad, i Ordet
och sakramenten som delas. Här finns utrymme för gudsmysteriet och för
mänsklig gemenskap.
Café Oasen är en del av församlingens diakoni. Här finns föda både till

kropp och själ, och här kan möten utvecklas till relationer, till stöd och
gemenskap.
l församlingen finns också mötesplatser för undervisning, inom bam- och
familjeverksamheten, bland konfirmander och ungdomar, i körer liksamt för
vuxna som samlas till möten med samtal, hantverk, meditation och yoga.

Kyrkogården ska vara en trygg plats för kontemplation och eftertanke.

Församlingens förskola ger möjlighet till möten med barn och familjer i hela
,

kommunen.

Max antal tecken: 2 1 50 inkl blanksteg



2. Uppdraget för de närmaste fyra åren

I församlingen erbjuds mötesplatser såväl i kyrkor som församlingshem. En
I

särskild satsning görs för att stärka de som är medlemmar och värva nya.
*

Genom ett rikt och mångfacetterat gudstjänstliv och med ett genomtänkt
*

diakonalt förhållningssätt planeras för relevanta mötesplatser, där relationerl
kan uppstå och fördjupas, där vi i samtal kan stärka varandra och bidra till

I

att hålla hopp och framtidstro levande. Café Oasen med bl a bruncher är
en bra mötesplats med möjlighet till information och nya kontakter.

i

Gudstjänsterna är en centrala mötesplatser och en väsentlig del av \

församlingens identitet. Gudstjänstlivet ska kontinuerligt utvecklas, i syfte
att skapa ökad delaktighet och möjlighet till växt och fördjupning i det

j

kristna mysteriet. Ett brett musikliv med siktet inställt på gudstjänst ska ge
l

många i alla åldrar möjlighet att sjunga och spela i församlingens
gudstjänster. Genom att utveckla arbetet med Barnkyrkan, med

I

kyrkoårsutställningar och med Samling vid Ljuset och Samling vid Bordet, j

främjas deltagande i gudstjänstlivet för barn och ungdomar samt deras
familjer.

Genom en personalförstärkning frän ht 2022 (som delvis innebär
återställning av pedagogresurser) ges möjlighet att utöka den öppna barn-
och familjeverksamheten, utveckla arbetet med kyrkoårsutställningar och
skolprogram, att regelbundet dela upp minior- och juniorgruppen samt
erbjuda Samling vid bordet oftare. En uteplats, bl a med grillmöjlighet
planeras, vilket blir ett tillskott, både i barn- och ungdomsverksamheten och *

för arbetet med öppna mötesplatser. i

En viktig bas för församlingens kontakter med unga familjer är förskolan
och verksamheter för barn- och familj är. Livets högtider, dvs de kyrkliga
handlingarna, är angelägna och centrala kontaktytor. En särskild satsning
på dopet planeras, då nyblivna föräldrar erbjuds besök av någon av
församlingens medarbetare, med en doppåse som gåva från församlingen.

\

Max antal tecken: 2150 inkl blanksteg
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3. Den grundläggande uppgiften

Alla ska känna sig välkomna att fira gudstjänst i Burlövs församling. l

Gudstjänsterna ska ha ett relevant tilltal. Här behövs olika former och tider '

så att nya gudstjänstlirare kan känna sig för, samtidigt som söndagens
gudstjänst kan bli känd och älskad, såväl av regelbundna gudstjänsttirare,
medarbetare och ideella, som av dem som kommer mer sällan. '

Gudstjänsterna ska befrämja möten och relationer, med Gud och med
varandra. Musiken är viktig och ett brett musikaliskt uttryck med många
medverkande sångare och musiker befrämjar upplevelsen. l mässan, l

söndagar och torsdagar, samlas vi runt måltidsbordet och efter guds-
tjänsten på söndagen är bordsgemenskapen vid kyrktikan väsentlig.
Musikgudstjänster. Samling vid ljuset och Samling vid bordet är bra
instegsmöjligheter i ett gudstjänstliv. Ambitionen är ett stort antal
gudstjänstvärdar som tillsammans med medarbetare bär gudstjänstlivet.

Diakonin i församlingen är omfattande. Den direkta nöden lindras genom
stödsamtal, hjälp med mat och mån kläder i församlingens seconhandbutik,
Klädkällaren. Café Oasen är en del av församlingens diakoni. Där är
kaffe/te och saft gratis medan mackor, kakor och luncher säljs till låga
priser.l anslutning till caféet erbjuds såväl andakter som yoga. Afternoon
tea vid musikgudstjänster liksom bruncher är ett utflöde ur caféet. Detta,
liksom vardagens Samling vid bordet för barn- och familj, är måltidsbord,
där relationer kan byggas och tillhörigheten i kyrkan stärkas. Målet är att all
verksamhet i församlingen genomsyras av ett diakonalt förhållningssätt.
Kyrkorådet har antagit en pastoral handlingsplan för diakoni. l

l

UndeNisning skeri många sammanhang och till all åldrar, dock med ett l

särskilt fokus i församlingens barn- och ungdomsverksamhet. l

Konfirmandverksamheten sker i tre grupper, ambitionen är att se över
möjlighet till samverkan med (sport)föreningar i kommunen. Såväl den

I

egna som den kontraktsgemensamma Iedarutbildningen ska fortsätta och
utvecklas. Undervisning för vuxna erbjuds bla i Nyfiken på tro och andra
möjligheter till samtal, enskilt eller i grupp. Gudstjänstvärdarna träffas l

regelbundet för samtal/undervisning. Undervisning sker även i
j

församlingens omfattande kör- och musikverksamhet.
;

l

l

Missionsinsatser pågår ständigt, inte minst i verksamheter knutna till

församlingens café, i samband med möten vid kyrkliga handlingar och i

musikverksamheten. Under sommaren görs särskilda satsningar med
träffar och sommarcafé. Som en del i missionen till nyinflyttade finns viss
information tillgänglig på andra språk, främst arabiska och engelska. Till
söndagens gudstjänst erbjuds evangelietexten på engelska. Församlingen
som en del i den världsvida kyrkan manifesteras bl a i stöd till ETCP,
barnhemsprojketi Uganda, med personell anknytning till Burlöv.

Max antal tecken: 21 50 inkl blanksteg
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Ej aktuellt
efter den
20/5 2018

2. FÖRSAMLINGSINSTRUKTIONENS FORMALIADEL
De regler för församlingen och församlingens verksamhet som rör domkapitlets tillsyn.

GUDSTJÄNSTFIRANDE (17 kap 3 och 5 § KO samt 37 kap 2§ KO)

i församlingen firas huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag: JA NEJ E
Om "NEJ" ovan: Skriv in särskilda skäl för undantag här.

FORMER FÖR GUDSTJÄNSTER (17 kap 4 § & 18 kap 6 § KO)

Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard per år i församlingen

enligt domkapitlets beslut den 4/12 2013 :24

enligt senast inlämnad gudstjänststatistik .'. mmkff. "äga" varje Söndag' under mm“ enbart
gl'dsqám'..

Används någon annan gudstjänstordning eller musik än den som ,

ingår i Den svenska kyrkohandboken som huvudgudstjânst? JA El NEJ E]

Om ”JA' ovan, hur många gånger per år? NÅGON GÅNG EI CA1GÄNG/MÅN EI ALLTID EI

Församlingen tillhör gudstjänstnâtverket i Lunds stift JAD NEJ |:|

Församlingen har dispens att använda förslaget till ny kyrkohandbok JAEl NEJ D

HUVUDGUDSTJÄNST MED ANNAT SAMFUND (17 KAP 7 § KO)

En gudstjänst tillsammans med en församling i ett annat kristet trossamfund firas som huvud-
gudstjänst högst

1 gånger/år med Equmenia församling i Lomma, inkl SV ky i Lomma
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PRÄSTER OCH MUSIKER (34 kap 1-2 § KO)

Enligt stiftsstyrelsens beslut ska det i församlingen finnas minst följande antal prästtjänster:
4

l församlingen finns följande prästtjänster:

Kyrkoherde samt tre komministrar,

En komminister arbetar fn 50 % i förs och 50% i Lunds stift

I församlingen ska det finnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist eller kantor.

Hur många organisttjânster finns? 1 ;5 Hur många kantorstjänster finns? 1

DIAKONER

Hur många diakontjânster ñnns i församlingen?

En vigd diakon samt 0.5 tjänst diakoniassistent.

ÖVRIGA KOMMENTARER KRlNG TJÄNSTER

11
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET PÃ ANDRA SPRÅK (57 kap 5§ KO)

I församlingen finns följande större språkgrupper representerade:

Arabiska, olika afrikanska språk samt flera språkgrupper från mellanösternzm

I vår ordinarie församlingsverksamhet arbetar vi med olika språk på följande sätt:

- information om vissa verksamheter på engelska och arabiska
- en präst med kunskap i arabiska, för samtal, själavård och undervisning- engelska text tillgänglig vid söndagens huvudverksamhet.

Finns beredskap för tillfälliga och akuta behov av att möta människor på andra språk än svenska?

JA NEJ D
Om “JA", ange vilka språk ni har beredskap att möta människor på vid tillfälliga och akuta behov:

engelska, arabiska, tyska
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